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1r de l'ESO
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE MATÈRIA
L'avaluació és contínua al llarg de tot el curs. Donat la importància del caràcter
principalment pràctic de la matèria, l'alumnat ha de participar i treballar tots els dies
en les activitats i exercicis proposats a classe, tant individualment com en grup.
La falta de material per part de l'alumnat en aquesta matèria, principalment la flauta
com a instrument individual, comporta dur negativament el curs i, a la llarga,
suspendre.
Percentatges segons els continguts:
40%: interpretació amb veu i/o instruments del repertori musical proposat.
30%: realització d'exercicis escrits relacionats amb la matèria.
30%: actitud mostrada tant a les classes com la relacionada amb l'estudi pràctic i
teòric de la matèria realitzada a casa. Es valorarà positivament l'evolució acadèmica
de l'alumne al llarg del curs per sobre de la quantitat de continguts adquirits.

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE MATÈRIA
Per a aprovar la matèria, l'alumne ha d'obtenir com a mínim la nota numèrica de 5 en
l'avaluació final de curs. Aquesta nota surt de la mitjana de les notes finals de les
tres avaluacions del curs.

RECUPERACIONS AL LLARG DEL CURS
Atès que l'avaluació és contínua, si la nota mitjana al juny no és superior o igual a 5,
l'alumne haurà de recuperar els exercicis que no ha aprovat. La recuperació serà
individual per a cada alumne i dependrà dels continguts que no hagi realitzat amb
correcció al llarg del curs, tenint en compte la seva actitud al llarg d'aquest respecte 
a la matèria. Es diferenciarà entre continguts pràctics (estudi i interpretació de 
peces musicals) i continguts teòrics (realització de qüestionaris, treballs escrits, 
etc.).
L'alumne que no superi l'avaluació final de curs en juny, quedarà pendent de
l'avaluació extraordinària al setembre.

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS
La qualificació s'obtindrà a partir de la suma aritmètica dels percentatges obtinguts
en els continguts. La qualificació final de curs s'obté de la mitjana de les
qualificacions de les tres avaluacions, però es valorarà especialment la progressió de
l'alumne i el seu interès mostrat al llarg del curs per la matèria.
La qualificació s'expressarà numèricament amb números sencers de l'1 al 10: 1, 2, 3, 4
(I); 5 (S); 6 (B); 7 i 8 (N); 9 i 10 (E). Es considerarà qualificació negativa de 4 a 1.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE
L'alumne presentarà un dossier amb les tasques de treball de l'estiu i es presentarà a
una prova de recuperació que consistirà en una part pràctica d'interpretació musical i



en una altra de teòrica amb la realització d'un qüestionari escrit, relacionat amb el
dossier presentat i degudament realitzat.
Per a superar aquesta prova de setembre l'alumne haurà de realitzar la prova teòrica, 
la pràctica, presentar el dossier i es tindran en compte els següents
percentatges:
40%: interpretació musical.
30%: realització de la prova escrita.
30%: presentació del dossier.



Optativa “Creació musical 
amb conjunts 
instrumentals”, 1r de
 l' ESO
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE MATÈRIA
L'avaluació és contínua al llarg de tot el quadrimestre. Donat la importància del 
caràcter principalment pràctic de la matèria, l'alumnat ha de participar i treballar 
tots els dies en les activitats i exercicis proposats a classe, tant individualment com 
en grup.
Percentatges segons els continguts:
70%: interpretació amb veu i/o instruments del repertori musical proposat.
30%: actitud mostrada tant a les classes com la relacionada amb l'estudi pràctic de la 
matèria realitzada a casa. Es valorarà positivament l'evolució acadèmica
de l'alumne al llarg del quadrimestre per sobre de la quantitat de continguts adquirits.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA
Tenint en compte el caire totalment pràctic de la matèria, l'alumnat haurà de:

– Utilitzar l'escolta atenta per a llegir, comprendre i memoritzar les diferents 
veus de les peces musicals.

– Participar en la interpretació en grups d'obres musicals senzilles de forma 
activa i cooperativa.

– Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la música 
(ritme, melodia, harmonia, timbre i textura) en fragments d'obres 
representatives del repertori treballat.

– Crear en grup idees musicals senzilles de forma activa i cooperativa.
– Participar en projectes musicals col·lectius, com la setmana de Santa Cecília.

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE MATÈRIA
Per a aprovar la matèria, l'alumne ha d'obtenir com a mínim la nota numèrica de 5 en
l'avaluació final de quadrimestre. Aquesta nota surt del seguiment del treball 
realitzat per l'alumnat a cada sessió, així com de les proves pràctiques consistents en 
interpretacions i creacions musicals realitzades al llarg del quadrimestre.



2n de l'ESO
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
L'avaluació és contínua al llarg de tot el curs. Donada la importància del caràcter 
principalment pràctic de la matèria, l'alumnat ha de participar i treballar tots els dies 
en les activitats i exercicis proposats a classe, tant individualment com en grup.

La falta de material per part de l’alumnat en aquesta matèria, principalment la flauta 
com a instrument individual, comporta dur negativament el curs i, a la llarga, 
suspendre.

Percentatges segons els continguts: 

40%: interpretació amb veu i/o instruments del repertori musical proposat.

30%: realització d'exercicis escrits relacionats amb la matèria.

30%: actitud mostrada tant a les classes com la relacionada amb l'estudi pràctic i 
teòric de la matèria realitzada a casa. Es valorarà positivament l'evolució acadèmica 
del alumne al llarg del curs per sobre de la quantitat de continguts adquirits. Les 
faltes de material, actitud, retards i treball restaran 0’1 punts; les exclusions de 
classe restaran 0’2 punts; els comunicats de conflicte restaran 0,5 punts.

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE MATÈRIA
Per a aprovar la matèria, l'alumne ha d'obtenir com a mínim la nota numèrica de 5 en 
l'avaluació final de curs. Aquesta nota surt de la mitjana de les notes finals de les 
tres avaluacions del curs.

RECUPERACIONS AL LLARG DEL CURS
Atès que l'avaluació és contínua, si la nota mitjana a juny no és superior o igual a 5, 
l'alumne haurà de recuperar els exercicis que no ha aprovat. La recuperació serà 
individual per a cada alumne i dependrà dels continguts que no hagi realitzat amb 
correcció al llarg del curs, tenint en compte la seva actitud al llarg d'aquest respecte 
a la matèria. Es diferenciarà entre continguts pràctics (estudi i interpretació de 
peces musicals) i continguts teòrics (realització de qüestionaris, treballs escrits, 
etc.).
L'alumne que no superi l'avaluació final de curs al juny, quedarà pendent de l'avaluació 
extraordinària al setembre.



QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS
La qualificació s'obtindrà a partir de la suma aritmètica dels percentatges obtinguts 
en els continguts. La qualificació final de curs s'obté de la mitjana de les 
qualificacions de les tres avaluacions, però es valorarà especialment la progressió de 
l'alumne i el seu interès mostrat al llarg del curs per la matèria.
La qualificació s'expressarà numèricament amb números sencers de l'1 al 10: 1, 2, 3, 4 
(I); 5 (S); 6 (B); 7 i 8 (N); 9 i 10 (E). Es considerarà qualificació negativa de 4 a 1.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE
L'alumne presentarà un dossier amb les tasques de treball de l'estiu i es presentarà a 
una prova de recuperació que consistirà en una part pràctica d'interpretació musical i 
en una altra de teòrica amb la realització d'un qüestionari escrit, relacionat amb el 
dossier presentat i degudament realitzat.
Per a superar aquesta prova de setembre es tindran en compte els següents 
percentatges:
35%: interpretació musical.
35%: realització de la prova escrita.
30%: presentació del dossier.

RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS
Els alumnes que tinguin suspesa la música de 1r de l'ESO hauran de realitzar una prova 
similar a la realitzada al curs de 1r de l'ESO a l'avaluació extraordinària de setembre, 
si bé la prova pràctica d'interpretació musical podrà adaptar-se als continguts de 2n 
de l'ESO. És a dir, que l'alumnat podrà interpretar peces treballades al llarg del curs 
de 2n de l'ESO, no pas peces treballades al seu moment, a 1r de l'ESO.
Aquesta prova de recuperació es podrà realitzar al llarg del curs. Es valorarà 
l'avaluació contínua i l'interès mostrat per l'alumne al llarg del curs de 2n de l'ESO en 
la nota de recuperació de la matèria suspesa de 1r d'ESO.



Optativa “Creació musical 
amb conjunts 
instrumentals”, 3r de
 l' ESO
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE MATÈRIA
L'avaluació és contínua al llarg de tot el quadrimestre. Donat la importància del 
caràcter principalment pràctic de la matèria, l'alumnat ha de participar i treballar 
tots els dies en les activitats i exercicis proposats a classe, tant individualment com 
en grup.
Percentatges segons els continguts:
70%: interpretació amb veu i/o instruments del repertori musical proposat.
30%: actitud mostrada tant a les classes com la relacionada amb l'estudi pràctic de la 
matèria realitzada a casa. Es valorarà positivament l'evolució acadèmica
del alumne al llarg del quadrimestre per sobre de la quantitat de continguts adquirits.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA
Tenint en compte el caire totalment pràctic de la matèria, l'alumnat haurà de:

– Utilitzar l'escolta atenta per a llegir, comprendre i memoritzar les diferents 
veus de peces musicals.

– Participar en la interpretació en grups d'obres musicals senzilles de forma 
activa i cooperativa.

– Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la música 
(ritme, melodia, harmonia, timbre i textura) en fragments d'obres 
representatives del repertori treballat.

– Crear en grup idees musicals senzilles de forma activa i cooperativa.
– Participar en projectes musicals col·lectius, com la setmana de Santa Cecília.

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE MATÈRIA
Per a aprovar la matèria, l'alumne ha d'obtenir com a mínim la nota numèrica de 5 en
l'avaluació final de quadrimestre. Aquesta nota surt del seguiment del treball 
realitzat per l'alumnat a cada sessió, així com de les proves pràctiques consistents en 
interpretacions i creacions musicals realitzades al llarg del quadrimestre.



Optativa de 4t de l'ESO
Música
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE MATÈRIA
L'avaluació és contínua al llarg de tot el curs. Donat la importància del caràcter
principalment pràctic de la matèria, l'alumnat ha de participar i treballar tots els dies
en les activitats i exercicis proposats a classe, tant individualment com en grup.

Percentatges segons els continguts:
30%: exposició i realització de treballs pràctics i teòrics a classe relacionats amb els
continguts de la programació, com la creació d'un bloc d'aula al llarg de tot el curs.
40%: interpretacions vocals/instrumentals de diferents estils  relacionades amb 
l'evolució de la música al llarg de la història.
30%: actitud mostrada tant a les classes com la relacionada amb l'estudi pràctic i
teòric de la matèria realitzada a casa. Es valorarà positivament l'evolució acadèmica
del alumne al llarg del curs per sobre de la quantitat de continguts adquirits.

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE MATÈRIA
Per a aprovar la matèria, l'alumne ha d'obtenir com a mínim la nota numèrica de 5 en
l'avaluació final de curs. Aquesta nota surt de la mitjana de les notes finals de les
tres avaluacions del curs.

RECUPERACIONS AL LLARG DEL CURS
Atès que l'avaluació és contínua, si la nota mitjana al juny no és superior o igual a 5,
l'alumne haurà de recuperar els exercicis que no ha aprovat. La recuperació serà
individual per a cada alumne i dependrà dels continguts que no hagi realitzat amb
correcció al llarg del curs, tenint en compte la seva actitud al llarg d'aquest respecte
a la matèria. Es diferenciarà entre continguts pràctics (estudi i interpretació de
peces musicals) i continguts teòrics (realització de qüestionaris, treballs escrits,
presentacions, etc.).
L'alumne que no superi l'avaluació final de curs en juny, quedarà pendent de
l'avaluació extraordinària al setembre.

QUALIFICACIÓ FINAL DE CURS
La qualificació s'obtindrà a partir de la suma aritmètica dels percentatges obtinguts
en els continguts. La qualificació final de curs s'obté de la mitjana de les
qualificacions de les tres avaluacions, però es valorarà especialment la progressió de
l'alumne i el seu interès mostrat al llarg del curs per la matèria.
La qualificació s'expressarà numèricament amb números sencers de l'1 al 10: 1, 2, 3, 4
(I); 5 (S); 6 (B); 7 i 8 (N); 9 i 10 (E). Es considerarà qualificació negativa de 4 a 1.



AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE
L'alumne presentarà un dossier amb les tasques de treball de l'estiu i es presentarà a
una prova de recuperació que consistirà en una part pràctica d'interpretació musical i
en una altra de teòrica amb la realització d'un qüestionari escrit, relacionat amb el
dossier presentat i degudament realitzat.
Per a superar aquesta prova de setembre es tindran en compte els següents
percentatges:
40%: interpretació musical.
30%: realització de la prova escrita.
30%: presentació del dossier.

RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS
Els alumnes que tinguin suspesa la música de 1r de l'ESO, la de 2n de l'ESO o les dues,
hauran de demostrar al llarg del curs de l'optativa de música de 4t de l'ESO que 
tenen
les competències bàsiques del àmbit artístic musical, a partir de les tres dimensions
competencials en què s'organitza el currículum artístic:
- Dimensió percepció i escolta.
- Dimensió expressió, interpretació i creació.
- Dimensió societat i cultura.
Per a demostrar l'adquisició d'aquestes competències bàsiques, l'alumne amb matèries
pendents podrà fer servir els mateixos mecanismes d'avaluació que els emprats en la
realització de l'optativa de música de 4rt. És a dir, si supera o iguala la qualificació de
5 en la nota final de curs d'aquesta optativa, l'alumne recupera qualsevol matèria de
música suspesa amb anterioritat. Es valorarà l'avaluació contínua i l'interès mostrat
per l'alumne al llarg del curs de l'optativa de música de 4t de l'ESO en la/les nota/es
de recuperació de matèries suspeses anteriors.



Alumnes amb la música 
suspesa de 1r, de 2n o 
dels dos cursos i no cursen 
l'optativa de música de 4t
Aquests alumnes, els quals poden estar cursant 3r de l'ESO o 4t de l'ESO, hauran de 
realitzar proves de recuperació al llarg del curs consistents en:

– Una prova teòrica amb la realització de diferents preguntes escrites 
relacionades amb els continguts del curs/cursos no superats,

– Una prova pràctica d'interpretació musical.
– Presentació d'un dossier relacionat amb els continguts dels cursos no superats. 

 
Sant Andreu de Llavaneres, octubre 2017.


